
 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 nr. 1863 din 14.03.2017 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 14.03.2017, 

în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din 

L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor 

didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăște transmiterea unui punct de vedere a Consiliului de Administrație către 

Comisia pentru agricultură, silvicultură industrie alimentară și servicii specifice în legătură cu 

reglementarea fondului funciar și a Legii nr. 165/2013, pentru consolidarea patrimoniului 

instituției noastre.  

Art.2. Se hotărăște reapariția revistei universității Agricultura Banatului. Din colectivul redacției 

vor face parte decanii și prorectorii universității și câte un reprezentant din partea fiecărei 

facultăți. 

Art.3. Se aprobă oferta Ofensivei Educaționale pentru promovarea imaginii USAMVBT în 2000 

de exemplare. 

Art.4. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.5. Se decide transmiterea cererii nr. 1840/14.03.2017 domnului Director General 

Administrativ, prof.univ.dr. Acatincăi Stelian pentru discuții și emiterea unei rezoluții. 

Art.6. Se aprobă exmatricularea din facultate (Facultatea de Horticultură și Silvicultură) a 

studentului Mutu Ion și exmatricularea din cămin a studenților Munteanu Alberto Giuliano și 

Copăcean Răzvan (Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare) cu recuperarea 

pagubelor. 

Art.7. Se decide ca sediul pentru Fundația Excelsior Alumni să fie în cadrul Bibliotecii 

USAMVBT, Calea Aradului nr. 119, Timișoara. 

Art.8. Se aprobă demararea procesului de revizie pentru Regulamentul de funcţionare al 

Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic (DPPD) – R007 și a Metodologiei proprii 

de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor 

pentru profesia didactică – R062. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 934/15.02.2017 de eliberare a actelor de studii fără plata celei de-a 

doua tranșe a taxei de școlarizare. 

Art.10. Se aprobă cerere nr. 1861/14.03.2017 referitoare la demararea activităților cu privire la 

obținerea ofertelor financiare și respectiv, angajarea unui expert topo autorizat. 

Art.11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea rectorului nr. 

1861/14.03.2017 referitoare la componența comisiei de analiză a referatelor Consiliului 

Facultății de Agricultură nr. 434/10.03.2017, nr. 436/10.03.2017 și nr. 436/10.03.2017, astfel: 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R007.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R007.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
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1. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu – președinte 

2. Prof.univ.dr. Păcală Nicolae – membru 

3. Conf.univ.dr. Camen Dorin – membru 

4. Prof.univ.dr. Morariu Sorin – membru 

5. Reprezentant Sindicat - membru 

Art.12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 

de internet a universităţii. 
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                    Rector,                                  Secretar șef interimar, 

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu                      Dr.ing. Carolina Popa 

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

 


